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ATA Nº 28/2016 
 
Aos 15 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às 13 horas e 30 minutos,                    

na sala 340 do Centro de Tecnologia, reuniram-se os alunos do PET Ciência da              

Computação, em sessão ordinária, com a seguinte ordem do dia: 1. Ata anterior; 2.              

InterPET agosto; 3. Reserva do Pérsio; 4. Reserva 335; 5. Seleção do PET-CC; 6.              

Circulação; Estando presentes os petianos Brenda Salenave Santana, Guilherme de          

Freitas Gaiardo, Leonardo de Abreu Schmidt, Lucas Saibt Real, Luisa Perin Lucca, Mateus             

Concicovski, Paulo Vinicius Mendonça Cardoso, Rafael Holzschuh de Araujo, Ricardo          

Silveira Rodrigues, , e presentes os colaboradores Alcides Gonçalves Lopes Júnior, Flávio            

Paulus Franzin, Gabriel Costa Backes e o tutor Giovani Rubert Librelotto. 1. Ata             

anterior: A ata anterior foi revisada. 2. InterPET agosto: No InterPET de julho, que foi               

realizado no dia 13/08, foram discutidos os seguintes tópicos, sobre: o "EnaPET", foi             

falado que o dinheiro do custeio dificilmente irá vir e que o próximo EnaPET será               

realizado na cidade de Brasília (DF); o "Mobiliza PET", foi apresentado que vai ter uma               

mobilização nacional entre os dias 7 à 11 de novembro e que, também, será organizada               

uma mobilização regional; o "UFSM por um dia", foi explicado o que era e que será                

mandado um e-mail para a organização do evento esse ano; o próximo InterPET será              

realizado no dia 27 de agosto. 3. Reserva do Pérsio: A petiana Brenda Santana              

informou que a reserva do auditório Pérsio Reis foi realizada pra mostra de filmes, nos               

dias 12 e 13 de setembro, das 13 às 14 horas. 4. Reserva 335: O petiano Leonardo                 

Schmidt realizou a reserva da sala 355 para o conexão CC, no qual será realizado no dia                 

23 de agosto das 13 às 17 horas. 5. Seleção do PET-CC: De acordo com o tutor,                 

Giovani Librelotto, a seleção de novos petianos será realizada entre os dias 24 e 26 de                

agosto. A banca da seleção será composta por 3 petianos (Alcides Lopes, Gabriel Backes,              

Luisa Lucca e, como suplemente, Mateus Concicovski), pelo tutor (Giovani Librelotto) e            

pelo coordenador do curso (Sergio Mergen) e terá 6 vagas (1 bolsista e até 5               

não-bolsistas). Foi decidido que o Mateus Concicovski será o responsável pela adaptação            

do edital para a seleção e o Alcides Lopes será o secretário. 6. Circulação: O petiano                

Guilherme Gaiardo informou que a próxima reunião do projeto de extensão Circulação            

será realizado no dia 18 de agosto às 18:30. Ficou descidido que os representantes do               

PET-CC, nessa reunião, serão: Alcides Lopes, Brenda Santana, Leonardo Schimdt e           

Gabriel Backes. Nada mais havendo a constar, foi a presente sessão encerrada, tendo             

eu, Alcides Gonçalves Lopes Junior, membro do PET do Curso de Ciência da Computação              

da Universidade Federal de Santa Maria, lavrado a presente ata que será assinada pelo              

tutor e por mim. 
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